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WYSTAWY
17 sierpnia–30 września 2011 r.
Traktem Akademickim. Dzieje poznańskiego szkolnictwa wyższego – wystawa plenerowa
kurator: Adam Pleskaczyński
Stary Rynek (przy ratuszu)
Wystawa prezentuje dzieje poznańskich starań o powołanie uczelni akademickich 
oraz najważniejsze osiągnięcia tutejszego środowiska naukowego. Przybliża również sylwetki 
słynnych uczonych, m.in. ks. Józefa Rogalińskiego, który pod koniec XVIII wieku stworzył 
w Poznaniu najnowocześniejszą placówkę badawczą w ówczesnej Rzeczypospolitej. Patronat 
honorowy nad wystawą objęli: Arcybiskup Metropolita Poznański, Kolegium Rektorów Miasta 
Poznania oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

24–25 września 2011 r.
g. 12.00-15.00
Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu 
– prezentacja wybranych zbiorów
hol na parterze Archiwum Państwowego (ul. 23 lutego 41/43)
Na wystawie przedstawione zostaną dokumenty związane z akademickimi tradycjami Poznania, 
między innymi wydane przez królów: Zygmunta III Wazę oraz Jana III Sobieskiego przywileje, 
nadające kolegium jezuickiemu rangę uniwersytetu. O nich, jak i o wielu innych archiwaliach, 
opowie komisarz wystawy na spotkaniach, które odbędą się w sobotę i niedzielę o g. 12.00.

24–30 września 2011 r. 
Wystawy w Muzeum Archeologicznym 
ul. Wodna 27
24–25 września wstęp bezpłatny 
sobota, g. 10.00–18.00, niedziela, g. 12.00–18.00

Archeologia w PTPN – wystawa posterowa z prezentacją multimedialną 
kuratorzy: Patrycja Silska, Jarmila Kaczmarek
mała sala wystaw czasowych

Józef Kostrzewski – najwybitniejszy archeolog polski XX wieku – wystawa posterowa
kuratorzy: Maciej Przybył, Jarmila Kaczmarek
foyer sali audiowizualnej

PODCZAS VI WEEKENDU Z HISTORIĄ NA TRAKCIE KRÓLEWSKO-CESARSKIM
24–25 września 2011 r.
Happening artystyczny Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej 
ul. Wrocławska, ul. Gołębia, pl. Kolegiacki
Podczas happeningu wystąpią uczniowie szkoły baletowej, którzy zaprezentują dawne kostiumy, 
wykorzystywane w spektaklach teatralnych i operowych.

POLECAMY!
26 września 2011 r.
g. 15.00–18.00
Akademicki Poznań – współczesność i przyszłość – konferencja 
Sala Biała Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17)
Celem konferencji jest przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców dokonań i pozycji Poznania 
jako silnego ośrodka akademickiego oraz wpływu akademickości na rozwój miasta. Do udziału 
zapraszamy przede wszystkim osoby zainteresowane współpracą ze środowiskiem akademickim. 
Konferencja ma charakter otwarty.

WYCIECZKI

24 WRZEŚNIA (SOBOTA)
g. 11.00–11.20, 11.30–11.50, 12.00–12.20, 12.30–12.50, 13.00–13.20

  Opowieści o gwiazdach i planetach (!) – pokazy astronomiczne w dawnym kolegium 
jezuickim 

Zbiórka: przed wejściem głównym Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17)

g. 13.30–14.20, 14.30–15.20, 15.30–16.20
  Inscenizowane zwiedzanie dawnego kolegium jezuickiego połączone  
z pokazem astronomicznym (!) 

Zbiórka: przed wejściem głównym Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17)
Podczas wycieczki przeżyją Państwo niesamowitą podróż w czasie i przestrzeni. Po dawnym 
kolegium oprowadzi jezuita, który przedstawi pokrótce dzieje swojego zakonu w Poznaniu. 
Pojawią się również dostojni goście odwiedzający niegdyś stolicę Wielkopolski: Napoleon  
oraz Fryderyk Chopin. Zwiedzanie zakończy niezwykły pokaz astronomiczny.

g. 11.00–12.20, 12.30–13.50, 14.00–15.20, 15.30–17.00
Fara (!) – zwiedzanie z przewodnikiem
Zbiórka: pod wieżą fary (ul. Gołębia 1)

25 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
g. 13.00, 14.00, 15.00
Podziemia fary (!) – zwiedzanie z przewodnikiem
Zbiórka: pod wieżą fary (ul. Gołębia 1)

g. 13.00–14.00
Szkoła baletowa (!) – zwiedzanie z przewodnikiem
Zbiórka: dziedziniec szkoły baletowej (ul. Gołębia 8)
Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji do spaceru po szkole baletowej, który pozwoli poczuć 
niezwykłą atmosferę dawnej szkoły jezuickiej.

g. 14.00–16.00
Dawne kolegium jezuickie – inscenizowana wycieczka w ramach Przechadzek Traktem 
Królewsko-Cesarskim
Zbiórka: przed wejściem głównym Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17)

g. 16.00–17.00
Wycieczka zabytkowym autobusem Traktem Akademickim (!) 
Zbiórka: parking autobusowy przy ul. Panny Marii
Z pasjonującą historią drogi, jaką musieli pokonać poznaniacy, aby w ich mieście powstała wyższa 
uczelnia, najlepiej zapoznać się na Trakcie Akademickim. Zapraszamy na przejazd zabytkowym 
autobusem po szlaku, który pokaże nam najważniejsze miejsca związane z akademicką historią 
Poznania. 
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g. 12.00–13.00
Filmy o wybitnych postaciach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
sala audiowizualna 

g. 13.00–14.00
Piórem i kredą (!) – prezentację dawnej kaligrafii poprowadzi prof. Tomasz Siwiński 
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
sala dydaktyczna 

g. 14.00–17.00
Wykłady popularnonaukowe
sala audiowizualna 
Szczególnie zainteresowanym tematem tradycji akademickich polecamy cztery prelekcje, 
przedstawiające naukową i oświatową działalność poznańskich zakonów. Dowiemy się z nich, 
jak funkcjonowały szkoły i uczelnie w średniowieczu oraz o niezwykłym połączeniu muzeum 
i uniwersytetu w Poznaniu. 

g. 15.30–16.30
Skarby bazyliki – koncert w wykonaniu Kapeli Farnej
fara (ul. Gołębia 1)
Koncert finałowy „Weekendu z Historią” będzie swoistym dialogiem pomiędzy królującymi 
w farze od ponad 100 lat zabytkowymi organami a działającą do czasów zaborów 
i reaktywowaną w XXI wieku Kapelą Farną. Czy rywalizacja tych dwóch tradycji muzycznych 
w podróży od baroku do współczesności zakończy się harmonijnym współbrzmieniem? Czy 
kapela znów zakróluje w farze, wypełniając zapis ze statutu o jej wiecznej trwałości? Zapraszamy 
do udziału w tej niezwykłej muzycznej potyczce.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wycieczek sobotnich i niedzielnych!

Wstęp bezpłatny na wszystkie imprezy.
 (!) Bezpłatne bilety i wejściówki odbierać można w Centrum Informacji Miejskiej  

(ul. F. Ratajczaka 44) od 16 września.

 dla całej rodziny                     dla dzieci

VI WEEKEND Z HISTORIĄ

Więcej informacji: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
www.poznan.pl/trakt
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VIVAT ACADEMIA! czyli tradycje akademickie Poznania
23–25 września 2011 r.
Jeżeli chcesz poznać odpowiedź na pytania:
•  Dlaczego 400 lat temu, mimo zabiegów królewskich, nie udało się powołać 

w Poznaniu uniwersytetu? 
•  Jaki wpływ na rozwój nauki mieli jezuici? Jak wyglądało dawniej życie 

studenckie? 
• Jakie były największe poznańskie osiągnięcia naukowe minionych stuleci?
...odkryj z nami akademicką przeszłość Poznania. Weź udział w Weekendzie 
z Historią!

PROGRAM

23 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
g. 14.00–17.00 
Od Lubrańskiego do Święcickiego. Rzecz o akademickich ambicjach Poznania  
– konferencja popularnonaukowa 
Sala Biała Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17)
Mimo że uniwersytet w Poznaniu powstał w 1919 r., miasto od dawna starało się 
o utworzenie wyższej uczelni. Powstawały ośrodki nauki na tle kraju wyróżniające się 
nowoczesnym programem nauczania, w których wykładały wybitne osobistości. Jakie 
były ich osiągnięcia? Dlaczego trzeba było tak długo czekać na otwarcie uniwersytetu 
w Poznaniu? O tym będzie można się dowiedzieć podczas konferencji adresowanej nie tylko 
do naukowców.

g. 18.00–19.00
Spotkanie w Cafe Misja
Camino de Santiago – droga wytyczona przez świętych – prelekcja ks. prof. J. Bremera SJ
kawiarnia Cafe Misja (ul. Gołębia 1)

g. 19.00–21.15
Wieczór w Muzeum Archidiecezjalnym z historią i muzyką w tle
sala na parterze (ul. Jana Lubrańskiego 1)

g. 19.00–19.30
Biskup Jan Lubrański jako założyciel Akademii w Poznaniu – prelekcja ks. Rafała Rybackiego

g. 19.30–20.00
Twórcze zamieszanie w umyśle – prelekcję o wybitnych nauczycielach i uczniach Akademii 
Lubrańskiego poprowadzi Daina Kolbuszewska

g. 20.15–21.15
Wokół Janicjusza: poema, pieśni, opowieści – muzyczna interpretacja twórczości Klemensa 
Janickiego 
Wykonanie: Jacek Kowalski, Henryk Kasperczak, Robert Rekiel
Opowieść o epoce, w której żył i tworzył Janicjusz – chłopski syn z Januszkowa  
pod Żninem, który dzięki talentowi i wykształceniu, jakie otrzymał w poznańskiej Akademii 
Lubrańskiego, zyskał sławę. Uhonorowany przez papieża Pawła III poetyckim laurem, w kraju 
był uznawany za jednego z najwybitniejszych poetów renesansowych.

24 WRZEŚNIA (SOBOTA)
g. 10.00–14.00

 Sztuka Poznania – akademicka gra miejska na Trakcie Królewsko-Cesarskim
obszar Starego Miasta 
Zostań żakiem, poznaj dawnych profesorów, zmagaj się z nauką i zbieraj wpisy do indeksu. 
Może to Ty pierwszy uzyskasz absolutorium, nałożysz biret i zwyciężysz w grze? Zanim 
wyruszysz w tę niezwykłą podróż, weź udział w etapie internetowym (początek 20 września, 
www.gramiejska.pl).

g. 11.00–15.00
 Piknik akademicki, czyli nauka tętniąca życiem 

dziedzińce Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17), parking przy ul. Za Bramką
Czy wiesz, co to jest RUSITEC? Czy miałeś okazję grać w sztekla lub kapelę? A może zastanawiasz się, 
jak uzdatnia się wodę lub bada grubość włosa? Na te i inne nietypowe pytania znajdziesz odpowiedź, 
przychodząc na piknik akademicki i odwiedzając stoiska największych poznańskich uczelni  
oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Przyjdź z całą rodziną i przekonaj się, że nauka może być 
pasjonująca!

g. 12.00
Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu  
– spotkanie na wystawie w Archiwum Państwowym
ul. 23 lutego 41/43

g. 12.00–12.45
 Z tańcem przez wieki – spektakl taneczny

dziedziniec Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej (ul. Gołębia 8)
Zapraszamy na wyjątkowy spektakl taneczny w wykonaniu uczniów szkoły baletowej. Będzie 
można zobaczyć układy choreograficzno-historyczne, współczesne, jazzowe, ludowe: hiszpańskie 
i meksykańskie, i wiele innych. 

g. 16.00–20.00
Misjonarze wiedzy – przegląd filmów dokumentalnych o jezuitach
Galeria u Jezuitów (ul. Dominikańska 6)
Podczas wieczoru filmowego będzie można obejrzeć najciekawsze produkcje z ostatnich dwóch 
dekad, przybliżające działalność misyjną Towarzystwa Jezusowego oraz opowiadające o duchowej 
spuściźnie zakonu w odniesieniu do naszych czasów. 

g. 19.00–20.00
Spotkanie w Cafe Misja
O heretykach, początkach kolegium jezuickiego i proszkach aptekarskich – rzecz o ks. Jakubie 
Wujku – prelekcja Dainy Kolbuszewskiej
kawiarnia Cafe Misja (ul. Gołębia 1)

g. 20.00–21.00
Muzyczne dziedzictwo Poznania – koncert dawnej muzyki farnej w wykonaniu zespołu 
Musica Maxima
kapitularz fary (ul. Gołębia 1)
Prezentowane na koncercie utwory pochodzą z repertuaru działającego w XVIII i XIX wieku 
i związanego z farą poznańską zespołu wokalno-instrumentalnego. Są to dzieła zarówno 
kompozytorów polskich, związanych z Poznaniem i Wielkopolską, jak i zagranicznych. Wskrzeszenie 
tej muzyki pozwoli mieszkańcom naszego miasta utożsamić się z dziedzictwem, które w minionych 
wiekach było udziałem tego miejsca.

25 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
g. 10.00–11.00, 11.30–12.30

 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży (!) 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej (ul. Gołębia 8)

9–12 lat – zajęcia taneczne z elementami baletu
Podczas zajęć będzie można zaznajomić się z exercice (ćwiczeniami przy drążku i na środku sali), 
jakie wykonują tancerze we wszystkich zespołach baletowych na świecie.

12–16 lat – taniec współczesny z elementami tańca jazzowego
Zajęcia, ujęte w nowoczesną formę teatralnej etiudy, adresowane są do wszystkich, którzy lubią 
dynamikę, swobodę i różnorodność.

g. 11.00–17.00
 Od amatora do profesora, czyli jak studia w Poznaniu wyglądały – familijna gra terenowa

obszar Starego Miasta (początek gry w namiocie przy ratuszu)
Zmierzcie się z wyzwaniami godnymi prawdziwych odkrywców: poznajcie wybitnych uczonych 
i mecenasów nauki, znajdźcie ukryte hasła, wykonajcie zadania i zbierzcie wszystkie fragmenty 
układanki. Na młodych badaczy, którzy wykonają wszystkie zadania, czekają upominki.

g. 11.00–12.00, 15.00–16.00
 Edu-Akcja na Trakcie – spektakl O Królewsko-Cesarskim Trakcie w jednym akcie

Sala Biała Urzędu Miasta (pl. Kolegiacki 17)
Spektakl O Królewsko-Cesarskim Trakcie w jednym akcie zabierze młodych widzów (6–12 lat) 
w fascynującą podróż przez historię Poznania, pełną wartkiej akcji, zabawnych dialogów i intrygujących 
bohaterów – królów i cesarzy odwiedzających niegdyś nasze miasto. Barwna scenografia i wspaniała 
oprawa muzyczna sprawią, że spektakl będzie prawdziwą ucztą dla dziecięcych zmysłów.

g. 12.00–15.00
 Edu-Akcja na Trakcie – warsztaty dla dzieci

kawiarnia Cafe Misja (ul. Gołębia 1)
Zapraszamy na warsztaty edukacyjne, podczas których dzieci ponownie spotkają się z bohaterami 
znanymi ze spektaklu O Królewsko-Cesarskim Trakcie w jednym akcie. W towarzystwie animatorów 
samodzielnie zmierzą się z historią, próbując rozwiązać intrygujące gry i zagadki. Rodziców 
zapraszamy do podziwiania osiągnięć dzieci przy aromatycznej kawie bądź herbacie.

g. 12.00
Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu  
– spotkanie na wystawie w Archiwum Państwowym
ul. 23 lutego 41/43

g. 12.00–17.00
 Niedziela w Muzeum Archeologicznym – Weekend z bakałarzem i kałamarzem

ul. Wodna 27

g. 12.00–15.00
Weekend z bakałarzem i kałamarzem – zajęcia edukacyjne dla dzieci
dziedziniec muzealny
Pisanie to nie taka łatwa sprawa! Wyobrażasz sobie życie bez długopisu? Pomyśl, jak wyglądałby 
twój zeszyt, w którym pisałbyś gęsim piórem! Czy w ogóle byłby to zeszyt, czy też tabliczka 
woskowa? Sprawdź, jak twój charakter pisma oceniłby średniowieczny bakałarz! 
Na warsztaty zapraszamy dzieci w wieku od 6–12 lat wraz z rodzicami i opiekunami.

Więcej informacji: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
www.poznan.pl/trakt
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Impreza realizowana  
w ramach Programu „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”
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